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      informatie 
 

Dinsdag 18 april 2017 
 

Betreft: Beeldopnames en Facebook 
 
Geachte ouder(s), verzorger(s), 
 
Voor het nieuwe speelplein zijn diverse werkgroepen actief. De werkgroep communicatie heeft de kinderen 
gevraagd om een kinderredactie te vormen. Deze kinderredactie maakt vlogs over het speelplein en de 
ontwikkelingen. Met deze vlogs willen we iedereen die betrokken is of die wij willen betrekken bij ons nieuwe 
speelplein informeren en enthousiasmeren. De vlogs (Pleinpraat) van de kinderredactie komen ook op Facebook en 
op YouTube. De links naar de filmpjes komen ook op de site van school te staan. 
 
Daarnaast is school zich bewust dat het digitale tijdperk met zich meebrengt, dat kinderen hiermee moeten leren 
omgaan. Wat doe je wel en wat niet online? Mede daarom wil school ook actief worden op Facebook. Daarmee 
kunnen wij de digitale wereld nog beter bespreekbaar maken. Tevens kunnen wij via Facebook makkelijker contact 
onderhouden met andere VierKeerWijzer scholen, bijvoorbeeld laten zien wat wij doen en opzoeken wat andere 
scholen doen. Maar ook contact tussen leerkrachten en/of leerlingen van de diverse scholen. Daardoor kunnen wij 
leren van elkaar. 
 
Omdat er in de vlogs van Pleinpraat en/of de opnames voor Facebook (VierKeerWijzer) ook kortstondig kinderen in 
beeld kunnen komen, vragen wij u daar toestemming voor.  
Mocht u bezwaar hebben dat uw kind op deze beeldopnames te zien is, dan kunt u dat, middels het invullen van 
onderstaande verklaring, kenbaar maken. Hiervoor kunt u deze brief downloaden en printen.  
 
Heeft u geen bezwaar dan hoeft u niets te doen. 
 
Wij vragen u de ingevulde verklaring bij de leerkracht van uw kind in te leveren. Hij of zij zal er dan op toezien dat uw 
kind, tijdens het filmen, niet in beeld komt. Dit kan door uw kind even op een ander plein of binnen te laten spelen, 
of tijdens de opname in de groepen in een ander lokaal te laten werken. 
 
 

Verklaring 
 
Dhr./mw.* ______________________________vader/moeder* van  _________________ leerling uit groep____ 
 
geeft geen toestemming voor het maken van beeldopnames van _____________ voor extern gebruik.  
 
Plaats:______________________ 
 
Datum: 
 
Naam:______________________ 
 
Handtekening:  
 
*doorhalen wat niet van toepassing is. 
 
Na invullen, uiterlijk vrijdag 21 april 2017, inleveren bij de groepsleerkracht ven het betreffende kind. 


